ПРОТОКОЛ № 7/2020
проведення засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних
пропозицій та результатів моніторингу стану виконання (реалізації)
програм (проектів, заходів) (далі – конкурсна комісія)
м. Черкаси

30.06.2020

Голова комісії – Марунчак Ю. В.
Секретар комісії – Штрик Є.А.
Присутні члени конкурсної комісії 13 осіб: Марунчак Ю. В., Скалько О. І.,
Штрик Є. А., Валяєва Л. В., Гаркуша Б. В., Довга Л. В., Каштан С. М.,
Кисельов П. О., Красюк О. С., Кривденко О. О., Товстопят Л. М.,
Феофілова В. В., Шевченко Т. О..
Відсутні: Бойко А. І., Кузьменко В. О., Пивак Д. В., Попова Н. О.,
Сегеда А. В..
Слухали: Марунчак Ю. В. про порядок денний засідання конкурсної
комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Підсумки результатів індивідуального оцінювання конкурсних
пропозицій, формування рейтингу конкурсних пропозицій.
2. Затвердження переліку рекомендованих переможців конкурсу.
3. Різне.
Голосували: «За» – 11; «Проти» –0; «Утрималися» – 2. Рішення ухвалено.

1. Підсумки результатів індивідуального оцінювання конкурсних

пропозицій, формування рейтингу конкурсних пропозицій.

Слухали: Марунчак Ю. В. яка зазначила, що 9,10,15 червня 2020 року
відбувся відкритий захист конкурсних пропозицій, поданих на конкурс
проектів інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації)
яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету
в 2020 році.
Відповідно до пункту 17 Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,
що затверджений Постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами),
на третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють
конкурсні пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати
оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання
конкурсної комісії.
Увалили:
1. Підсумувати результати оцінки конкурсних пропозицій.
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2. Сформувати та затвердити рейтинговий перелік конкурсних пропозицій
(додається).
Голосували: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утрималися» – 1. Рішення ухвалено.
2. Затвердження переліку рекомендованих переможців конкурсу
Слухали: Марунчак Ю. В., яка повідомила, що за рейтингом конкурсних
пропозицій було визначено 24 громадські організації, що набрали найбільшу
кількість балів та мають змогу отримати фінансову підтримку з обласного
бюджету на заплановану суму для виконання бюджетної програми,
що становить 1 100 000,00 грн.
Ухвалили: затвердити перелік рекомендованих комісією переможців
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка та здійснити фінансову підтримку таких проектів згідно
з рейтингом конкурсних пропозицій:
„Проведення другого Черкаського SUB Fest (розвиток САП-веслування
та серфінгу)“, організація-виконавець – громадська організація „Черкаська
обласна федерація САП-веслування та серфінгу“, обсяг коштів обласного
бюджету – 50 000,00 грн;
„Реалізація
національно-патріотичної
програми
„Котигорошко”“,
організація-виконавець – громадська організація „Дитяче громадське
об’єднання „Туристсько-краєзнавчий клуб „Альта“, обсяг коштів обласного
бюджету – 50 000,00 грн;
„Молодь змінить Черкащину Che-Inn 2.0“, організація-виконавець –
громадська організація „Проти корупції“, обсяг коштів обласного бюджету –
49 930,00 грн;
„Відкритий конкурс краси та таланту серед дівчат на інвалідних візках
„Без обмежень“, організація-виконавець – ЧМДГО „Країна дитинства“, обсяг
коштів обласного бюджету – 49 600,00 грн;
„Дитяче
розважально - екперементальне
містечко
„Експедиція“
на Черкаський SUP Fest“, організація-виконавець – громадська організація
„Асоціація громадських ініціатив „Місто на Че“, обсяг коштів обласного
бюджету – 50 000,00 грн;
„Наші дороги – навчальний модуль про дорожню інфраструктуру“,
організація-виконавець – громадська організація „Проти корупції“, обсяг
коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
„Фестиваль традиційної культури Черкаського краю „Живі мелодії села“,
організація-виконавець – громадська організація „Центр української пісні
„Народна філармонія“, обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
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„Моя спадщина“ створення муралу в с. Головківка“, організаціявиконавець – Громадська організація „Медведівка“, обсяг коштів обласного
бюджету – 44 736,00 грн;
„Літня школа для прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу“,
організація-виконавець – громадська організація „Асоціація „Родина для
дитини“, обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
„VII Всеукраїнський мистецький конкурс-фестиваль дитячо-юнацької
творчості „Козацький шлях.UA“, організація-виконавець – громадська
організація „Дитячий фонд Черкащини“, обсяг коштів обласного бюджету –
50 000,00 грн;
„II Міжнародний конкурс скрипалів імені Мирона Полякіна“, організаціявиконавець – Черкаська обласна організація Національної Всеукраїнської
музичної спілки, обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
„Обладнання сцени для проведення рокконцерту у рамках мотофестивалю
„Склик-2020“, організація-виконавець – Черкаська обласна громадська
організація „Українська млинологічна асоціація“, обсяг коштів обласного
бюджету – 50 000,00 грн;
„Розвиток народної творчості в Черкаській області“, організаціявиконавець – Творча спілка „Народних та художніх промислів“, обсяг коштів
обласного бюджету – 46 200,00 грн;
„Розробка „бренду“ громади та Програми розвитку туризму
в Медведівській ОТГ“, організація-виконавець – громадська організація
„Медведівка“, обсяг коштів обласного бюджету – 13 163,00 грн;
„Мистецький проект „Яйце - райце“, створення арт-об’єкту, конкурс
та цикл майстер класів“, організація-виконавець – Черкаський обласний
осередок НСМНМУ, обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
„Табір для творчо обдарованих дітей „СТАНЬ КРАЩИМ“, організаціявиконавець – громадська організація „Гордість Нації“, обсяг коштів обласного
бюджету – 46 762,00 грн;
„Проект-вернісаж „Черкащина – місце сили, історико-культурного
різноманіття і творчості“, організація-виконавець – БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ РОДИНА ЛГ”, обсяг коштів
обласного бюджету – 49 358,00 грн;
„Школа безпеки дитини“, організація-виконавець – БДФ „Подаруй дитині
світ“, обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн;
„Акція „Сім чудес Черкащини“, організація-виконавець – громадська
організація „Дитяче громадське об’єднання „Туристсько-краєзнавчий клуб
„Альта“, обсяг коштів обласного бюджету – 49 931,00 грн;
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„Чудасія на Андрія“, організація-виконавець – громадська організація
„Творчий Коловрат“, обсяг коштів обласного бюджету – 45 900,00 грн;
„Ми разом!“, організація-виконавець – БДФ „Подаруй дитині світ“, обсяг
коштів обласного бюджету – 49 900,00 грн;
„Козацький фестиваль „Козацький заміс“, організація-виконавець –
благодійна організація „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІОНІС“, обсяг коштів
обласного бюджету – 49 600,00 грн;
„Школа
усвідомленого
батьківства“,
організація-виконавець
–
БДФ „Подаруй дитині світ“, обсяг коштів обласного бюджету – 43 200,00 грн;
„Клуб „Корисне літо“, організація-виконавець – громадська організація
«„Молодіжна організація інвалідів „Перехрестя“, обсяг коштів обласного
бюджету – 50 000,00 грн.
Голосували: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утрималися» – 2. Рішення ухвалено.
3. Різне
3.1. Проведення масових заходів в умовах карантинних обмежень.
Слухали: Марунчак Ю. В. щодо дотримання вимог під час проведення
масових заходів в умовах карантинних обмежень.
Ухвалили: організаціям-виконавцям дотримуватися вимог Постанови
Кабінеті Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами) під час проведення
масових заходів в умовах карантинних обмежень. Учасникам конкурсу,
що рекомендовані комісією для визначення їх переможцями на підставі
рейтингу, привести у відповідність документацію по проектам (заходам)
до вимог бюджетного законодавства, формату проведення та термінів реалізації
з врахуванням вище зазначених вимог.
Голосували: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утрималися» – 2. Рішення ухвалено.
3.2. Моніторинг стану виконання (реалізації) програм (проектів,
заходів), визнаних переможцями конкурсу.
Слухали: Кисельова П. О. про завчасне інформування членів конкурсної
комісії щодо часу й місця проведення заходів – задля моніторингу стану
виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями
конкурсу.
Ухвалили: для моніторингу стану виконання (реалізації) програм
(проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, організаціям-виконавцям
за 7 календарних днів сповіщати конкурсну комісію про терміни реалізації

5

проектів (заходів), місце і час проведення на електронну адресу urp.ck@ukr.net
або за тел.: (0472) 37 31 31.
Голосували: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утрималися» – 1. Рішення ухвалено.
3.3. Відеофіксація стану виконання (реалізації) програм (проектів,
заходів), визнаних переможцями конкурсу.
Слухали: Скалька О. І., Кисельова П. О. про відеофіксацію виконання
(реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу.
Ухвалили:
організаціям-виконавцям
запровадити
обов’язкову
відеофіксацію проведення заходів (проектів), аби члени комісії мали змогу в
подальшому ознайомитися з нею в ході звіту проведення.
Голосували: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утрималися» – 1. Рішення ухвалено.
3.4. Врахування думки громадськості щодо реалізації проектів шляхом
проведення обговорень, консультацій.
Слухали: Феофілову В. В., Каштан С.М. про запровадження громадських
консультацій щодо реалізації проектів учасників конкурсу.
Ухвалили: рекомендувати учасникам конкурсу, проекти яких
передбачають розміщення в громадських місцях певних об’єктів чи споруд,
попередньо проводити громадські консультації, обговорення щодо доцільності
їхнього встановлення з урахуванням нормативно-правових актів згідно з
чинним законодавством.
Голосували: «За» – 10; «Проти» – 0; «Утрималися» – 3. Рішення ухвалено.
3.5. Використання символіки області, інформації про фінансову
підтримку з обласного бюджету втілення проектів
Слухали: Скалька О. І., Феофілову В. В., які запропонували, щоб
організації-виконавці заходів (проектів) інформували громадськість про те, що
проекти реалізують за фінансової підтримки обласного бюджету.
Ухвалили: учасникам конкурсу, проекти яких визнані переможцями
конкурсу у 2020 році, при реалізації заходів проекту в інформаційних
матеріалах вказувати, що проект реалізований за фінансової підтримки
обласного бюджету та використовувати символіку Черкаської області (http://ckoda.gov.ua/symvolika-ta-naselennya-cherkaskoji-oblasti/).
Голосували: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утрималися» – 2. Рішення ухвалено.
МАРУНЧАК
Юлія Віталіївна___________________________

КИСЕЛЬОВ
Петро Олександрович______________________
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СКАЛЬКО
Олег Іванович____________________________

КРАСЮК
Олександр Сергійович_____________________

ШТРИК
Євгеній Анатолійович_____________________

КРИВДЕНКО
Олександр Олександрович__________________

ВАЛЯЄВА
Леся Вікторівна___________________________

ТОВСТОПЯТ
Людмила Миколаївна______________________

ГАРКУША
Богдан Валентинович______________________

ФЕОФІЛОВА
Вікторія Віталіївна________________________

ДОВГА
Людмила Володимирівна___________________

ШЕВЧЕНКО Тетяна
Олександрівна____________________________

КАШТАН
Сергій Миколайович_______________________

оригінал підписано
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Додаток до протоколу засідання
конкурсної комісії з визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами
громадянського суспільства, для
виконання
(реалізації)
яких
надається фінансова підтримка у
2020 році за рахунок коштів
обласного бюджету від 30.06.2020
№7
Рейтинговий список конкурсних пропозицій, що допущені до третього
етапу конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких
надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного
бюджету у 2020 році
Пор
ядко
вий
№

Реєстр
аційни
й№

Назва ІГС/ ПІБ керівника

Назва проекту

31

Громадська організація „Черкаська
обласна федерація САП-веслування
та серфінгу“ / Коломієць Л. Ф./
ЄДРПОУ 42602053

2

13

Громадська організація „Дитяче
громадське об’єднання „Туристськокраєзнавчий клуб „Альта“/ Журило
А. М./ ЄДРПОУ 40746876

3

28

Громадська організація
корупції“
/
Путря
ЄДРПОУ 39871953

15

Організатор - ЧМДГО „Країна
дитинства“ Співорганізатори – ГО
„Творчий коловрат“, ЧОГО „Життя
без бар`єрів“ / Побиванець Л. В./
ЄДРПОУ 36037255

5

36

Громадська організація „Асоціація
громадських ініціатив „Місто на Че“
/ Кондисенко В. В./ ЄДРПОУ
39795747

6

29

Громадська організація
корупції“
/
Путря
ЄДРПОУ 39871953

27

Громадська організація „Центр
української
пісні
„Народна
філармонія“
/
Лоцман
Р. О./
ЄДРПОУ 39179420

1

4

7

„Проти
Ю. М./

„Проти
Ю. М./

Проведення другого
Черкаського
SUB
Fest (розвиток САПвеслування
та
серфінгу)
Реалізація
національнопатріотичної
програми
“Котигорошко”
„Молодь
змінить
Черкащину Che-Inn
2.0“
Відкритий конкурс
краси та таланту
серед дівчат на
інвалідних
візках
«Без обмежень»
Дитяче
розважальноекперементальне
містечко
„Експедиція“
на
Черкаський
SUP
Fest
«Наші дороги –
навчальний модуль
про
дорожню
інфраструктуру»
Фестиваль
традиційної
культури
Черкаського краю
„Живі мелодії села“

Кошторис
(бюджет)

Загальна
кількість балів

50 000

333

50 000

324

49 930

316

49 600

313

50 000

312

50 000

309

50 000

309

8

8

33

Громадська
організація
„Медведівка“ / Чиженко М. С./
ЄДРПОУ 39749706

9

26

Громадська організація „Асоціація
„Родина для дитини“ / Гладун
О. М./ЄДРПОУ 36782159

10

4

Громадська організація „Дитячий
фонд Черкащини“/ Бучковська А.В./
ЄДРПОУ 41035113

17

Черкаська
обласна
організація
Національної
Всеукраїнської
музичної спілки/ Трофименко Л. М./
ЄДРПОУ 03964158

12

35

Черкаська
обласна
громадська
організація
„Українська
млинологічна
асоціація“
/
Лавриненко
Н. П./
ЄДРПОУ
37930571

13

1

Творча спілка
„Народних та
художніх промислів“/ Стадник В.В./
ЄДРПОУ 41470251

14

32

Громадська
організація
„Медведівка“ / Чиженко М. С./
ЄДРПОУ 39749706

15

30

Черкаський обласний
НСМНМУ/ Мартинова
ЄДРПОУ 14188438

16

18

Громадська організація „Гордість
Нації“ / Рубановський К. М. /
ЄДРПОУ 39914017

17

11

БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
„БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ РОДИНА
ЛГ“/
Гавриш
О.О./
ЄДРПОУ 40319379

18

21

БДФ „Подаруй дитині світ“ /
Федорова С. Є./ЄДРПОУ 39325143

11

19

38

20

16

21

23

осередок
О М /

Громадська організація „Дитяче
громадське об’єднання „Туристськокраєзнавчий клуб „Альта“/ Журило
А.М./ ЄДРПОУ 40746876
ГО
„Творчий
Коловрат“
/
Тимошенко Г. В./
ЄДРПОУ 40957609
БДФ „Подаруй дитині світ“ /
Федорова С. Є./ ЄДРПОУ 39325143

„Моя
спадщина“
створення муралу в
с. Головківка
Літня школа для
прийомних родин та
дитячих
будинків
сімейного типу/
VII Всеукраїнський
мистецький
конкурс-фестиваль
дитячо-юнацької
творчості
„Козацький
шлях.UA“
II
Міжнародний
конкурс скрипалів
імені
Мирона
Полякіна
Обладнання сцени
для
проведення
рокконцерту
у
рамках
мотофестивалю
„Склик-2020“

44 736

304

50 000

302

50 000

300

50 000

298

50 000

293

46 200

292

13 163

292

50 000

285

46 762

271

49 358

262

50 000

257

Акція „Сім чудес
Черкащини“

49 931

255

„Чудасія на Андрія“

45 900

255

„Ми разом!“

49 900

254

Розвиток народної
творчості
в
Черкаській області
Розробка «бренду»
громади
та
Програми розвитку
туризму
в
Медведівській ОТГ
Мистецький проект
„Яйце–райце“,
створення
артоб’єкту, конкурс та
цикл майстер класів
Табір для творчо
обдарованих дітей
„СТАНЬ
КРАЩИМ“
Проект-вернісаж
“Черкащина
—
місце
сили,
історикокультурного
різноманіття
і
творчості”
Школа
дитини

безпеки

9

22

12

Благодійна
організація
„БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІОНІС“/
Гончарук О. П./ЄДРПОУ 40284430

Козацький
фестиваль
„Козацький заміс“

49 600

251

23

22

БДФ „Подаруй дитині світ“ /
Федорова С. Є./ЄДРПОУ 39325143

43 200

239

25

Громадська організація „Молодіжна
організація інвалідів“ Перехрестя“ /
Орищук-Боднар І. І./
ЄДРПОУ 26489582

„Школа
усвідомленого
батьківства“
Клуб
літо“

50 000

236

39 910

235

42 500

229

24

„Корисне

Інтернет
безпека+медіація в
спілкуванні.
Вирішуємо
конфлікти
поновому.
„Моя
громада
особлива!“ – як
знання
власної
культурної
та
природної
спадщини формує
суспільну
активність та сприяє
розвитку громад

25

8

Міська
громадська
жіноча
організаціяфемін-центр „Аеліта“ /
Рак О.С./ ЄДРПОУ 25213270

26

39

ГО „Фонд розвитку „Шевченків
край“/ Прогнімак Я. І./ ЄДРПОУ
34634473

27

5

Громадська
організація
„Сміла
своїми
руками“
/Черничко
А.К./ЄДРПОУ 42476053

Проведення
фестивалю „Сміла
Молодь Fest“

50 000

223

28

7

Громадська організація „РІДНА
ЧЕРКАЩИНА“ /Фесенко М.Г./
ЄДРПОУ 40664029

„Біоленд“

50 000

209

14

Чигиринська районна благодійна
організація
„Фонд
розвитку
Чигиринщини“ /Глазунова Д. М./
ЄДРПОУ 36783262

Фестиваль Думок

41 800

201

Підвищення рівня
інноваційності
та
економічної
спрямованості
проектів ОТГ, що
подаються
на
конкурс ДФРР

50 000

194

Розстріляна пам`ять

50 000

191

29

2

Черкаська
обласна
громадська
організація
„Ресурсний
центр
АНГО“/
Рекун
А.І./
ЄДРПОУ 25672924

3

Черкаська
обласна
громадська
організація
„Ресурсний
центр
АНГО“/
Рекун
А.І./
ЄДРПОУ 25672924

32

37

БДФ „Подаруй дитині світ“/
Федорова С.Є./ ЄДРПОУ 39325143

Інформаційна
кампанія
„Лікарі
Черкащини
інформують“

50 000

190

33

10

Благодійна організація „Фундація
„Паритет“
/Латишев
В.В./
ЄДРПОУ 25874102

Сайт громадського
ресурсного центру

49 949

170

30

31

Голова конкурсної комісії
Секретар конкурсної комісії

о/п
о/п

Юлія Марунчак
Євгеній Штрик

